
Vážení kolegovia, milí študenti! 

30. jún je každoročne dňom bilancovania uplynulého školského roka. Nie je tomu inak ani dnes. 
Dovoľte, aby som v krátkosti spomenula udalosti, ktoré sme spoločne zdieľali a pochválila 
úspechmi, ktoré sa podarilo dosiahnuť. 

Rok 2021 sa niesol v znamení covidových opatrení. V septembri sme sa tešili na dokončenú  
zrekonštruovanú telocvičňu, hrdili sme sa prvou dažďovou záhradou pred budovou školy, mali sme 
inštalovanú bylinkovú i ovocnú minizáhradku, čiastočne realizovaný vzdelávací projekt 
Nediskvalifikuj sa, tešili sa na erazmácke stáže i prijatie českých a chorvátskych študentov 
a kolegov v našich beauty salónoch odbornej praxe. Jeseň však priniesla pokračovanie obmedzení,  
v rámci našich prevádzok odborného výcviku nebolo možné poskytovať beauty služby, praktické 
vyučovanie sa opäť prenieslo do virtuálneho sveta a na umelé modely cvičných hláv a tvárí. 

Jednotlivé triedy podľa momentálnej epidemiologickej situácie striedali prezenčnú  a dištančnú 
formu výuky a priznajme si, postupne sme sa v tomto striedaní foriem všetci „strácali“. Rúška 
a respirátory zakrývali úsmevy na tvári a bránili bežnej komunikácii, na ktorú sme boli predtým 
zvyknutí. Chýbali nám bežné radosti a sociálne kontakty. 

V novom kalendárnom roku sa situácia pomaly stabilizovala, od 1. marca sme mohli opäť sprístupniť 
naše kadernícke, kozmetické a vizážistické pracoviská širokej verejnosti. Prišla však ďalšia 
neočakávaná udalosť – vojna na Ukrajine. Všetci sme to svojim spôsobom pocítili, ja som hrdá na 
to, že celý pracovný kolektív školy za pomoci študentov sa zomkol a pomohol utečencom v ich 
neľahkej situácii. Naša telocvičňa sa v priebehu pár hodín po nevyhnutných úpravách stala 
dočasným útočiskom pre rodiny a matky s deťmi. V priebehu niekoľkých týždňov sme 
v trojzmenných službách zabezpečovali ubytovanie, stravu a hygienu pre 242 osôb. Vypočuli sme 
si smutné príbehy, boli sme tak trošku aj psychológmi a bútľavými vŕbami. Ďakujem všetkým, ktorí 
sa na tom podieľali. 

Apríl priniesol nielen viac slnečných lúčov a návrat k plnej prezenčnej výučbe – i s výučbou telocviku 
v telocvični, ale aj konečne možnosť 50 študentom a 9 pedagógom vycestovať a absolvovať 
študentské stáže v rámci projektu Erasmus+, ktoré boli dva roky pozastavené. Na dva týždne sa 
prechodným domovom i pracoviskom našich žiakov stali Split, Krakov i Olomouc. Študenti ukázali 
svoju vyspelosť a hlavne odborné zručnosti a obstáli na jednotku. 

V tomto školskom roku sme nemali možnosť absolvovať také množstvo regionálnych, 
celoslovenských i európskych súťaží ako inokedy, ale veríme, že všetko „dobehneme“. Stihli sme 
iba medzinárodnú súťaž Kaderník Medzibodrožia v Kráľovskom Chlmci a získali 1. miesto 
v kategórii Múza leta a na Festivale študentského remesla v Kežmarku sme získali 1. miesto 
posledný krát v odevnej tvorbe  s kolekciou Margaréty na ulici a 3. miesto v líčení na tému Folklór 
na tvári. 

O to viac sme sa venovali projektovej činnosti a získavaniu mimorozpočtových zdrojov 
a zveľaďovali školu i jej bezprostredného okolia. 

1. Cez výzvu Nadácie Veolia a získaný obnos grantu 2000 € sme realizovali stavbu prístreškov 
so sedením – ako pokračovanie projektu Zelená oáza a vznikla tak outdoorová učebňa hojne 
využívaná v peknom počasí. 

2. Na tento projekt nadviazala súťaž Voda nad zlato, vyhlásená a organizovaná Košickým 
samosprávnym krajom, v ktorej kolektív žiakov získal 1. miesto a finančný obnos 420 € na 
realizáciu projektu odvodnenia prístreškov a vznik ďalších dvoch dažďových záhrad. 

3. Jeseň priniesla i víťazstvo v celoslovenskej súťaži Angažovaná škola 2021, kde sme získali 
národnú cenu za náš realizovaný projekt Beauty srdce pre osamelých seniorov v Dome 
pokojnej staroby. Na tento úspech chceme nadviazať aj v tomto roku a uchádzame sa o titul 
Angažovanej školy našim realizovaným projektom Chobotničky  v spolupráci s detskou 
nemocnicou v Košiciach. 

4. Zapojili sme sa do projektu Ekoalarm a v každej učebni sme inštalovali nádoby na 
trojzložkový triedený odpad. 



5. Cez Nadáciu VSE sa podarilo získať grant v hodnote 5000 € a zekologizovať naše školské 
chodby novými svietidlami a vypínačmi a prispieť tak k hospodárnosti prevádzky 
osvetľovacích sústav a vytvoriť kvalitnejšie svetelné prostredie. 

6. Sme jednou z mála stredných škôl, ktoré v neprerušenom slede už 15 rokov získavajú 
zahraničné granty na študentské stáže – Anglicko, Nemecko, Španielsko, Poľsko, 
Chorvátsko, Česko – to sú destinácie, v ktorých naši študenti pôsobili a odborne sa 
vzdelávali. V tradícii budeme pokračovať minimálne ďalších 5 rokov vďaka schváleniu 
projektu akreditácie Erasmus+ a získaniu finančných prostriedkov bez nutnosti obhajovať 
projekt. 

7. Z prostriedkov Občianskeho združenia GEMKE sa realizovali nové náučné panely na 
chodbách školy i vzdelávacie objekty v odborných učebniach. 

8. Projekt nadácie SPP prinesie v jeseni tohto roka ďalšiu investíciu 2000 € na vytvorenie 
školskej klimatickej záhrady – živej učebnice s jazierkom, zelenou stenou a vyvýšenými 
záhonmi. 

9. V štádiu verejného obstarávania je projektová dokumentácia na veľký projekt vodozádržných 
opatrení v urbanizovanej krajine, ktoré by malo zahŕňať eko-revitalizáciu celého areálu školy 
včítane zelenej strechy a nového opláštenia budovy školy. Ale to ešte predbiehame.... 

10. No a správa zo včerajška – z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
bolo doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci výzvy IROP s názvom Beauty vo vnútri i navonok v celkovom objeme 
209 992,98 € - budeme sa spoločne tešiť z nových tabúľ, svietidiel v triedach, nového 
presklenia v triedach, prechodových dverí, nových podláh v učebniach, nového vybavenia 
všetkých pracovísk odborného výcviku a praxe, prístrojového vybavenia v jednotlivých 
učebných i študijných odboroch, z nového vybavenia k praniu a žehleniu nášho prádla 
z prevádzok. 

Ak by som mala vybrať z hodnotiacich správ jednotlivých predmetových komisií, boli by tu 
vymenované ďalšie desiatky triednych súťaží, prezentácií, olympiád, školských akcií, previerok 
zručností, odborných školení, exkurzií, charitatívnych akcií a zbierok, krúžková činnosť, 
spolupráca s beauty firmami, Župné mestečko, vzdelávacie akcie, prednášky, školenia, 
ročníkové práce, vzdelávacie programy, preventívne aktivity. 
Aj za krátku dobu znovuotvorenia našich beauty prevádzok sme poskytli skrášľovacie služby 
407 klientom z radov širokej verejnosti. Máme za sebou maturitné i záverečné skúšky, po prvý 
krát absolvovali záverečné skúšky i naši dualisti. Z vyše 200 prihlášok sme vybrali a prijali 72 
nových žiakov do prvého ročníka učebného odboru kaderník a študijných odborov kozmetik, 
kaderník-vizážista a kozmetička a vizážistka a 18 študentov bude pokračovať v nadstavbovom 
štúdiu v odbore vlasová kozmetika. 
28 žiakov školy skončilo ročník s vyznamenaním, 76 s prospel veľmi dobre. Ale 27 
neprospievajúcich či neklasifikovaných žiakov si bude musieť k učebniciam sadnúť i cez 
prázdniny, dobehnúť zameškané a absolvovať komisionálne preskúšanie na konci augusta. 
Teší nás aj celkový priemer 8 tried z 13 pod 2,0. Musíme trošku napomenúť zvýšený počet 
vymeškaných dochádzkových hodín – ale ten bol spôsobený neustálymi karanténnymi 
opatreniami a opakovanými chorobami súvisiacimi s pandemickou situáciou. Verím, že aj to 
v budúcom školskom roku spoločne napravíme. 

Čo dodať na záver. Bez Vás by to nešlo. Bez tohto fajn kolektívu, bez šikovných žiakov, bez 
ľudí so srdcom na pravom mieste, bez „spriaznených duší“, kolegov, ochotných zapojiť sa do 
každej aktivity a činnosti. 

Milí študenti, pred sebou máte dva mesiace zaslúžených prázdnin, oddychu a krásnych letných 
chvíľ. Užite si ich v zdraví a domácej pohode v kruhu svojich najbližších a priateľov. 

Milé kolegyne a kolegovia, želám Vám, aby ste si každý deň dovolenky v zdraví a s pôžitkom 
vychutnali, zregenerovali duševnú silu, načerpali optimizmus a energiu do nového školského 
roka.  

Mgr. I. Sedláková, riaditeľka 


